Juoksuselostus Magic Monday 17. 1. 2022
1. Lähtö
2 Hallan Poika matkasi alun sisäradan jonossa 5. hevosena. Nousi toisen kaarteen lopulla toiseen ulos.
Kiertyi 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä runttasi lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m
25,7. 3 Kotorinnan Topi kiihdytti heti kärkeen. Tahti rauhoittui toisella puolikkaalla. Tuli mukavasti maaliin
asti. 6 Marin Tase lähti rauhassa matkaan ja juoksi 6. sisällä. Nousi 900 juostuna 3. ulos. Lähti
päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli aivan juosten maaliin asti. 5 H. V. Tokka juoksi 3. sisällä. Nousi 750
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 450 ennen maalia toiseen ulos. Säilytti oman tahtinsa maaliin asti. 4
Velaks matkasi johtavan kannassa. Putosi loppusuoralle tultaessa kärjen kyydistä ja otti aivan maksimit. 1
Marhotti juoksi 4.-3. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa.
Väliajat: 26,5 / 3 - 31,0 / 3 - 28,0 / 3 - 26,0 / 2

2. Lähtö
2 Cecilia Cheerful kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 300 juostuna. Nousi johtavan kannasta
loppusuoran puolivälissä toiselle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. 6 Feeling Flash eteni toista
rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja tuli mukavasti maaliin
asti, vaikka tulikin lopussa selästään hyökänneen ohittamaksi. 8 Laurila´s Haldir otti pahan lähtölaukan ja jäi
selvästi. Sai toisen kaarteen lopussa paikan 3. ulkoa. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli vahvasti maaliin
asti. Viim. 1700 m 16,1. 3 Super Ben matkasi 4.-3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista
pysyi jatkossa kiinni. Löysi vapaan radan sata ennen maalia, minkä jälkeen tuli tasaisesti. 7 Blastic Bag juoksi
6. sisällä. Nousi 700 juostuna toiseen ulos. Otti 250 metriä myöhemmin laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun
vielä asiallisesti sisärataa pitkin. Viim. 700 m 15,2. 5 Zen Fondant matkasi 5. sisällä. Nousi 700 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Puutui päätössatasella hieman. 1 Marigold With Love matkasi 3. sisällä. Nousi
kierros juostuna toiseen ulos. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin, mutta ei ohitellut. Taipui loppusuoralla
selvästi. 4 Rick Rubin oli poissa.

Väliajat: 14,0 / 6 - 17,5 / 6 - 17,0 / 6 - 18,0 / 2

3. Lähtö
6 Elvira Vixi jäi toisesta ulkoa ensimmäisen takasuoran lopussa kärkihevosen kupeelle. Painui 300 ennen
maalia kärkeen ja vastaili lopussa vahvasti voittoon. 7 Maxxio matkasi 3.-2. ulkona. Siirtyi 550 ennen maalia
kiriin. Eteni 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä kiritti voittanutta hyvin maaliin asti. 9
Joannamarie matkasi 4.-3. ulkona. Teki asiallisen 600 metrin kirin ja nousi kolmanneksi. Viim. 700 m 15,5.
10 Little Caramel matkasi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti. 11 River Mirch otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Sai puolikas juostuna paikan pääjoukon
hänniltä 6. ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli mukavasti ja teki kaiken kaikkiaan hienon
esityksen. Viim. 1900 m 16,6. 3 Pretty Devil kiihdytti heti kärkeen. Sai alussa painetta ja jäi lopulta 600
juostuna johtavan kantaan. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 1 Amazing May
matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa 3. ulos. Kirikaista pysyi loppukaarteessa kiinni. Löysi
vapaan radan 150 ennen maalia, minkä jälkeen oli tasainen. 4 Brixen jäi 600 juostuna 3. sisälle. Juuttui

päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan lauman hänniltä reilu sata
ennen maalia ja tuli viime metrit sijoitustaan paremmin. 5 Macan kiertyi 3. radalta 300 juostuna
kärkihevosen kupeelle ja löi painetta. Painui lopulta 650 juostuna kärkipaikalle. Jäi loppusuoralle tultaessa
alakynteen ja puutui lopussa selvästi. 2 Sultan Maharajah laukkasi 250 juostuna kärjen tuntumasta ja putosi
lauman hännille. Suoritti jatkossa vain tasaisesti. Viim. 1700 m 18,8. 8 Crossfire Happens oli poissa.
Väliajat: 15,5 / 3 - 17,5 / 5 - 19,5 / 5 - 15,0 / 6

4. Lähtö
4 Sirpan Silver lähti tasaisesti ja matkasi alun taustalla toisella radalla. Matkasi kuitenkin periaatteessa
toisessa ulkona. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 32,0.
8 Kömin Poika lähti tasaisesti ja matkasi 3. sisähevosen kupeella toisen radan vetojuhtana. Eteni viimeisen
takasuoran puolivälissä kärkihevosen kupeelle. Tuli mukavasti maaliin asti ja oli hyvä kakkonen. 4
Gladiaattori kiihdytti heti kärkeen. Tahti jäi alussa pahoin päälle. Rauhoittui kierros juostuna. Vastaili
mukavasti loppusuoran puoliväliin asti, minkä jälkeen puutui ymmärrettävästi hieman. 10 Pystin Virkku
matkasi harvassa muodostelmassa 3. sisällä. Koki loppukaarteessa hieman motivaatio- ongelmia. Lähti
loppusuoralla taas paremmin tahtiin ja tuli asiallisesti. 6 Proviisio pudotti 250 juostuna johtavan kantaan.
Seuraili lopussa tasaisesti. 7 Vikken Tähti seuraili 4. sisältä vailla suurempaa virtaa. 9 Huvikundi nousi 6.
sisältä 650 juostuna toiselle. Matkasi jatkossa 3. ulkona, mistä ei vain riittänyt lopussa. 1 Marsku matkasi
lauman hännillä sisäradalla. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle radalle. Oli lopussa aika vaisu. 2
Tomin Toivo ja 5 Lumovalo olivat poissa.
Väliajat: 23,5 / 4 - 28,5 / 4 - 36,0 / 4 - 32,5 / 3

5. Lähtö
1 Apila- Anneli nousi johtavan kannasta nopeasti toiselle. Painui 450 juotuna kärkeen. Tahti pysyi jatkossa
tasaisena. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 2 Turen Touhu matkasi 5. ulkona. Lähti kierros juostuna kiriin.
Eteni nopeasti kärjen kupeelle 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m 28,7. 3 Kultakillinki
juoksi 3. ulkona. Oli viimeisen takasuoran lopulla hetken vailla kiritilaa. Pudotti loppukaarteen alussa
sisäradalle. Tuli lopun vielä aivan juosten. Viim. 500 m 27,9. 5 Velhomies matkasi 4. ulkona. Lähti
päätösringin alkaessa kiriin. Puristi kirinsä kohtalaisesti maaliin asti. 7 Landen Likka sai nopeasti paikan
toisesta ulkoa. Jäi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Jäi siinä vähän painamaan. Tahti tasaantui
loppusuoran alussa selvästi ja puutui ymmärrettävästikin. 8 Larvan Lempi matkasi 3. ulkona. Sai puolikas
juostuna paikan toisesta ulkoa. Puutui loppukaarteessa ja otti maksimit. 6 Javeri laukkasi lähdössä ja jäi
selvästi. Sai puolikas juostuna paikan 6. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin, mutta laukkasi 450
ennen maalia uudelleen pahoin ja menetti pelinsä. 4 Tuutinki kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 400
juostuna. Taipui selvästi jo viimeisen takasuoran alussa ja oli varsin vaisu.
Väliajat: 31,5 / 1 - 33,5 / 1 - 30,0 / 1 - 28,0 / 1

6. Lähtö
6 Just a Flirt lähti heti ajamaan eteenpäin ja painui 300 juostuna suosiolla kärkeen. Veti haluamaansa tahtia
ja oli kovalla lopetuksellaan vakuuttava voittaja. Kilpailee aivan kuin väärissä sarjoissa. 3 Don Pescador
kiihdytti heti kärkeen. Luopui vajaa 300 juostuna paikastaan. Oli lopussa sisäradan vetäessä hyvä kakkonen.

10 Dust Collector juuttui 350 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 800 ennen
maalia kärkihevosen kupeelle, mistä tuli hienosti maaliin asti. Viim. 600 m 11,7. 7 Zoom Zoom sai 350
juostuna paikan toisesta ulkoa. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Invincible H. C. matkasi 6. sisällä. Nousi 900
ennen maalia 3. ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 700 m 12,3. 1 Zelante C. R. jäi
300 juostuna 3. sisälle. Otti sisäradan vetäessä maksimit. 2 Umberto Croft lähti tasaisesti ja jäi 5. sisälle.
Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Haparoi loppusuoran alussa pari askelta. Tuli lopun tasaisesti.
Taustalta oli toki reippaassa lopetuksessa mahdotonta nousta. Viim. 700 m 12,5. 9 Herman Halm matkasi 4.
sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja tuli tasaisesti. 5 Star To Be Loved
lähti hyvin, mutta otti 50 juostuna pahan laukan ja putosi lauman hännille. Puutui loppukaarteessa jatkossa
hieman. 4 Mr Marvelous oli poissa.
Väliajat: 12,0 / 6 - 15,0 / 6 - 10,5 / 6

7. Lähtö
2 Neo Sånna matkasi 2.-3. ulkona. Lähti toisesta ulkoa 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni
päätösringin alkaessa kärkeen. Vastaili reippaassa lopetuksessa niukkaan, mutta varmaan voittoon. 7 Ilos
Silmarillion matkasi 4. ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran
alussa kiriin. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä kiritti voittanutta hyvin maaliin asti. Viim.
700 m 11,1. 11 Bean Dead Cert matkasi 5.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Jäi 400 ennen
maalia vapaalle radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 11,2. 6 Googla In ajoi 3. rataa pitkin
eteenpäin. Pääsi 350 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 650 juostuna kärkeen. Jäi päätösringin
alkaessa johtavan kantaan. Tuli mukavasti maaliin asti. 10 Grace Pezzo matkasi 3.-4. sisällä. Jäi päätösringin
alkaessa 5. sisälle. Nousi 700 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista pysyi jatkossa kiinni. Löysi vapaan radan
loppusuoran alussa ja tuli lopun vahvasti ulkoratoja pitkin. 1 Keystone Bullseye jäi 150 juostuna johtavan
kantaan. Putosi lopulta päätösringin alkaessa 4. sisälle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 3 High Profile
lähti hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 600 juostuna. Jäi päätösringin alkaessa 3.
sisälle. Nousi 250 ennen maalia toiselle ja seuraili lopun tasaisesti. 12 Taigo Blessed matkasi lauman
hännillä 6.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tuli lopun tasaisesti. 5 Ove juuttui 250
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 400 juostuna vetoavun eteensä, mutta jäi 250 metriä myöhemmin
taas kärkihevosen kupeelle. Putosi loppukaarteen alussa kärjen kyydistä, mutta ei kokonaan luovuttanut. 9
Cape´s Captain matkasi lauman hännillä sisäradalla, missä ravi oli kaarteissa hieman haparoivaa. Pysyi
taustalla, eikä ollut läheskään parhaimmillaan. 8 Elaiza Camto oli lauman hänniltä vaisu. 4 Birthday Cloud oli
poissa.
Väliajat: 16,5 / 3 - 18,5 / 6 - 14,5 / 2 - 11,5 / 2

8. Lähtö
5 Blue Cates lähti hyvin, mutta joutui 250 juostuna tyytymään paikkaan 3. sisältä. Nousi päätöspuolikkaan
alussa toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa kiriin ja ehti lopussa niukkaan voittoon. Viim. 400 m 14,0.
4 Lex Legacy ajoi alussa eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen. Sai vetää jatkossa varsin sopuisasti.
Kiihdytti tahtia loppusuoralla ja oli loppuun asti voittotaistossa. 8 Mr Money Robber ajoi 3. rataa pitkin
eteenpäin. Pääsi 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä ryhdikkäästi maaliin asti. 3 Allyhills
Dream kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Jäi lopussa täysin vaille kiritilaa ja näytti
mainiolta. 9 BWT Durecell juoksi 5. sisällä. Sai viimeisen takasuoran lopussa paikan 3. sisältä. Nousi
loppusuoralla toiselle, mutta ei saanut lainkaan kiritilaa. Viim. 600 m 14,8. 1 Hypnotique matkasi 4. sisällä.

Nousi viimeisen takasuoran lopulla 3. ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Löysi vapaan radan
loppusuoralla ja tuli loppua asiallisesti. 11 Frozen Elsa matkasi 5. ulkona. Sai edetä aika sujuvasti ja tuli
asiallisesti. 6 Elmo Exceptional juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli asiallisesti
maaliin asti. 10 Edward Star juoksi 3. ulkona. Siirtyi 600 ennen maalia kiriin. Kirin terä hieman taittui
loppusuoralla. 7 Langen´s Greyhound juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 850 juostuna
lopulta 6. ulos. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja tuli alku huomioiden asiallisesti maaliin. 2 Spitz Ha
matkasi toisessa ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin, mutta kirin suunta oli pelkästään taaksepäin. 12
Fonseca Boko oli poissa.
Väliajat: 14,0 / 4 - 17,0 / 4 - 19,5 / 4 - 15,0 / 5

